
 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٖ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 تفسريه يف الزخمشري عنذ للتأويل كآليات والتخييل التمثيل

اف
ّ
  التأويلي للمنهج دراسة  -  الكش

 
 نادر أمين صهيبم. م.  

 السليمانية جامعة

 اإلنسانّية العلوم كلّية

 اإلجتماع قسم
 

  بِسْم اهلل الرَحْمَن الرَحِيم
 :المقدمة

 القرآف لتأويل األولى المحاوالت ظهرت. اهلل رسوؿ على والسالـ والصالة اهلل بسم   

 وَمػن الكتػاب أىػل مػن وجماعػ  المنػاققنن قبل من الكاسدة التأويالت كانت. و  النبوة عصر منذ

قََأمَّا الَِّذيَن ِقي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ قَػَنتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو " الكريم القرآف إلنها أشار ظاىرة زيغ قلوبهم قي
َنِ  َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلوُ ابِْتَغاَء اْلكِ   .(ٚإال اهلل")آؿ عمراف: تػْ

 قػي الديننَػ  و البالغنّػ  و اللغويػ  الدراسػات قشػناا شػناا تنشػأ العصػر ىػذا وبعػد   

 ظهرت و الدينّن ؛ و والسناسَن  جتماعن اال الصراعات و المذاىب وانتشار الخالقات من أجواء

 أدى ممػا والمذىبنّػ  الديننّػ  الصراعات ىذه ظل قي مجدداً  للتأويل المتزايدة و ّح المل الحاج 

 .المذىبّن  النزع  تشوبها التي الكثنرة التكاسنر ظهور إلى

 عّمػا بعنػداً  التأويػل قػي الزمخشػري ونظريّػ  الكشػاؼ تكسػنر البحػ  ىػذا قػي نتناوؿ   

 يعنننا ما إفّ  ذلك، يعنننا ال حن  المذىبيّ  و العقائدي التعصب من إلنو نسب و تكسنره قي قنل

 خػالؿ مػن المنهجنّػ  ىػذه تلمػ  محػاولنن ،هتكسػنر  قػي تبعهػاا التػي المنهجنّػ  األولػى بالدرجػ 

 أو تكسػنره، قػي ورودىػا الػبع  يستسػغ لم لمصطلحات دراستنا خالؿ من و التكسنر من نماذج
 تحقنقنّػ  منهجنّػ  حسػب وذلػك وغنرىػا، والتوىنم والتخننل كالتصوير،   منها بعضاً  يستسنغوا لم

 :الكقرات ىذه وقي الوريقات ىذه بو سمحت كما  وتعقنبّن 
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 إتجاىاتو و التاويل عن ثم قنو، قنل ما بع  و تكسنره وعن عنو مختصرة بنبذة نبدأ   

 ىذه ونتناوؿ غنرىا و التمثنل و كالتخننل تكسنره قي الواردة المصطلحات بع  من مراده قعن

 دراس  تكسنره من نماذجاً  ناخذ أف نحاوؿ ثمّ  .المكسر عند للتأويل آلنات بصكتها حاتالمصطل

 .التكسنر قي إتخذىا التي والطريق  للمنهجّن  وتوضنحاً 

 المراجػ  و المصػادر بػأىم وثبػت جػداً  ملخصػ  بخاتمػ  ذلػك كػلّ  َأردقنػا وقػد   

 تعالى وباهلل  .صكح كلّ  َأسكل ال النهاي  قي البح  ىوامش وجعلنا الدراس  قي منها المستكادة

 .التوقنق
 

 :اإلعتزالي وإتجاىو الزمخشري

 الزمخشػري، الخػوارزمي القاسػم أبػو أحمػد، بػن محمػد بػن عمػر بػن محمػود ىػو   

 قػي بزمخشػر ولػد زمانػًا، بمكػ  جػاور ألنػو اهلل جػار لػو يقػاؿ وكػاف خػوارـز قػرى مػن وزمخشػر

 سن  بها وتوقي ػ خوارـز قرى من ػ الجرجانن  ىإل عاد ثم بغداد قدــ(. ٘ٚٓٔىػ( )ٚٙٗ)رجب
 (.ٔـ()ٗٗٔٔىػ( )ٖٛ٘)

 و السػلكيّ  طػاىر ألبػي أجػاز و حػّدث و .وغنػره البطػر بػن الخطػاب أبػي مػن سػم    
 اشػتهر حتػى واللغػ ، النحػو و األدب علػم قػي بػرع ممػن وكػاف (.ٕ)وغنرىمػا الشػعريّ  لزينػب

 التصػاننف وصّنف الكبار لقي  .النحو قي المكصل و الكشاؼ مصنف وىو. اللغوي بالنحوي،

 التصاننف لو عصره إماـ كاف: " عنو خلكاف إبن القاضي قاؿ (.ٖو)والنح والغريب التكسنر قي

 ربنػ  وكتػاب البالغػ  أسػاس كتػاب منهػا و الحػدي  غريػب قػي الكػائق و الكشػاؼ منهػا البديعػ 

 ضػاّل  كتػاب و الكبػار النصائح كتاب و الرواة أسماء تشابو كتاب و األخبار قصوص و األبرار

 أنػو يػزعم األنبػاري ابػن وكػاف ؛المكّصل و الؤلصوؿ قي المنهاج و الكرائ  قي الرائ  و الناشد

 ققػاؿ عنػو وُسػال رجلػو طػ قُ  وقػد .الكتػاب ىػذا تضػمنها وقػد إال مسػأل  سػنبويو كتػاب قي لن 

 .(4)"باإلعتزاؿ متظاىراً  وكاف الوالدة، دعاء بسبب

 بػو رحػب وقػد الجوالنقي بن منصور أبي اإلماـ على تتلمذ" ...  :الذىبيّ  عنو وقاؿ   

 و العربنَػ  و البالغ  قي رأساً  كاف ... علنو وأثنى للحج، بقدومو مهنااً  ... السعادات أبو الشنخ
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 و لػو تتلمػذوا و علنػو اجتمعػوا و إال بلػداً  دخػل مػا و خراسػاف و العػراؽ دخػل البناف، و المعاني
 .(ٙ)التدري  و التصننف قي عمره أمضى أف بعد توقي. و (٘)" الخ ... ّساب ن عالم  كاف

 ضػلوعو اإلمػاـ ىػذا لحنػاة ترجمػت التػي المصػادر جػل تؤكػده ما أىم أفّ  نرى ىكذا   

 قػي سػواءً  االعتزالػيّ  إتجاىػو إبػراز علػى وتلػح تؤكػد المصػادر كانػت وإذا أدبػًا، و لغػ ً  بالعربنّػ 

 و طبنعػ  درسػنا لػو مكهومػاً  يغػدو ذلػك قػنف؛  تكسػنره عػن الحػدي  أو شخصػو عػن الحػدي 
 التػي الكػرؽ و المػذاىب مػن الكثنػر ظهػور عػن قضػالً . اإلسػالمّن  المذىبنّػ  الصػراعات شػحون 

 العػالم أفّ  كمػا العقديّػ ، و المذىبنّػ  أغراضػها لتحقنػق وسػنل  العلػم و الثقاقػ  مػن إتخػذت

 الػى طريقػو قػي العباسػي العصػر كاف و إلنحالؿا و التككك أصابو قد العصر ىذا قي اإلسالمي

 وحّدة العباسّن  الخالق  وىن بسبب الداخل من يعاني اإلسالمي العالم وكاف االنتهاء، و الذبوؿ

 .(ٚ) والدينّن  المذىبّن  الصراعات

 كانػت ققػد اإلسػالمي الحكػم نظػاـ و الخالقػ  قي اإلنحالؿ ىذا من بالرغم أَنو إال   

 و الريّ  و أصكهاف المراكز ىذه ومن واألدب الككر رجاؿ إلنها جذبت للثقاق  عدة مراكز ؾىنا
 بػالط ػ غزنػ  و خػوارـز بػالط و قػزوين، بحػر مػن القريب  طبرستاف و بخارى قي الساماني البالط

 .(ٛ)للعلمػاء تشػجنعاً  و لػؤلدب منالً  السالطنن أحسن من كاف الذيػ  الغزنوي محمود السلطاف
 و الككريّ  اإلبداع و الجدؿ و التصننف و الثقاق  و بالعلم ملنا  بنا  قي الزمخشري نشأ ىكذا

 و األدبنّػ  و الككريّػ  الهمػـو بشػتى زاخػرة و العلمػاء منػاظرات و العلػم بمجػال  ملناػ  األدبػّي،
 ... قلت قنف ػ الحواريّ  األسلوبّن  والبنن  التساؤالت، و باالستكسارات ملنا  السناسّن ، و الدينّن 

 المشحون  األجواء ذلك على دلنل خنر تكسنره تألنف الى دعاه الذي الغرض وكذلك ػ ... لتق

 قي تتجسد التي الحضاريّ  أشكالو أرقى قي الثقاقيّ  و الككريّ  االختالؼ و المناظرة و بالجدؿ

 اإلتجػاه عػن الػدقاع و العقػل الػى اإلحتكػاـ و بالحجػ  القبػوؿ و الػرأي قػي بالمخػالف القبػوؿ

 و العنػفِ  عػن بعنػداً  البنػاف، و التصػننف و بالػدعوة اللسػاف، و بػالقلم الػديني أو يالككػر 
 .االضطهاد

 لتكسػنر مػدخالً  العقنػدة و الككػر قػي كمػذىب االعتػزاؿ من نجعل أف بد ال كاف وإذا

 قػي بنبوغػو الزمخشػريّ  أف ىػو ذلػك قػي مػا أىػم قػنفّ  ،صػاحبو لنزعػ  و لػو مكتاحػاً  و الكشػاؼ
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 و أدبّن  منهجّن  لتأسن  عظنم  مناسب  تكسنره من جعل قد البناف و البالغ  يق إمامتو و األدب
 التحلنػل و البحػ  و التأويػل قػي مػذىباً  اإلعتػزاؿ مػن تجعػل التكسنر، قي تعبنريّ  أسلوبّن  طريق 

 االستقراء أصوؿ على تنبني الحوار و المحاجج  قي طريق  منو جعل بل األدبّي، النقد و اللغويّ 

 تجعػل التي العقالنّن  المحاجج  أصوؿ و التعبنر مباني الى تتحكم و العربّن  اللغ  قي بيّ األسلو 

 و األدبّن  البنا  و العربّن  اللغويّ  األعراؼ عن تشذّ  ال مبنن، عربيٍ  بلسافٍ  نصاً  القرآنيّ  النص من
 .األسلوب قي البراع  من ماقنو من بالرغم قنها نزؿ التي الثقاقّن 

 األس  من عدد وقي العقليّ  منهجو قي سبقو قد (ٜ)الجبار عبد القاضي افك إذا و   

(ٓٔ) المرتضػى الشريف كذلك و اللغويّ  و النقديّ 
 الكشػاؼ يمنّػز مػا قػنف،  اللغػويّ  تكسػنره قػي 

 مجػاؿ قػي بنبداعػو القرآنػي للتعبنػر األدبنّػ  و األسػلوبّن  لؤلسػ  كشػكو بحػق كشػاقاً  ويجعلػو

 الدراسػات مػن الكثنػر بهػا سػبق تأويلنّػ  و تكسػنريّ  آلنػات تعػد حاتٍ مصػطل النقػد و التكسػنر

 و التصػوير و التمثنػل المصػطلحات ىػذه أىػم ومػن؛  عػّدة بقػروفٍ  المجػاؿ ىػذا قػي الحديثػ 
 اهلل كتػاب علػى بالجسػارة اقنهػ اتهمػوه و علنػو معاصػريو مػن بعػ ٌ  ذّمو وقد التوىنم، و التخننل

  (.ٔٔ)تعالى و سبحانو
 ،التأويل آلنات الخاّص  الكقرة قي الدراس  و بالبح  المصطلحات ىذه ناوؿنت وقد   

 قػد أدبنّػ  و ثقاقنّػ  كأرضػّن  و عقلنّػ  و قكريّػ  كتربػ  اإلعتػزاؿ أف ىنػا رنػذكّْ  أف األىمنّػ  مػن قػنف

 ألداء منهػا إنطلػق التػي الصػلب  األرضػّن  كانػت قنهػا، بػرع كمػا ترعػرع و الزمخشػريّ  قنهػا نضج

 و الرجل بديه  قوة عن قضالً  عقلّن  و قكريّ  كخلكّن  اإلعتزاؿ ال قلو .البالغّن  و دبّن األ رسالتو
 مػا يكمػل أف مقػدوره قػي كػاف لمػا االعتزالنّػ ، واألجػواء بػالتراث المصػقوؿ البالغػيّ  حّسو رىاق 

 خشػريّ الزم أفّ  لنكتػرض ولكن االعتزاؿ عن الدقاع بصدد لسنا و.قن علنو ألحوا لما ويتكّرغ بدأه

 االنجػاز ىػذا ينجػز أف ىػذه الحالػ  و مقػدوره قػي كػاف قهػل حنبلنػًا، أو حشػوياً  كػاف اهلل رحمػو

 ؟ التعبنر و الكالـ قي العرب طرؽ استقراء بعد التأويل طرائق قي نظريتو قي يتمثل الذي العظنم
 ويكرىػوف النصػوص ظػاىر يتجػاوزوف ال ىػؤالء ألف المحػاؿ قبنػل مػن كػاف ذلػك أف قػي الشػك

 األدبػّي، االبػداع ذلػك أمػاـ حائالً  يقف التوقنف على القائم قالتصور و.قن اإلجتهاد بدؿ لتأويلا
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 العقلػيّ  النظر أساس على القائم االعتزاؿ زاوي  النظر، من أخرى زاوي  الى بحاج  ىذا كاف ققد

 (.ٕٔ)األصنل اإلنسانيّ  الطاب  ذات الجاد البح  و
 :الكشاؼ تكسنر

 كػلّْ  إجمػاؿ يمكػن و السػّن ، أىػل ققهػاء قنو وطعن،  القاؿ و نلالق الكّشاؼ قي كثر

 : قي المآخذ و المطاعن ىذه

 أفّ  علمنػا وإذا العقلػّي، و اللغػويّ  التأويػل و الرأي قي أقرطت التي التكاسنر من الكشاؼ إفّ  ػٔ

 لتكسػنرا ىػذا مػن ىػؤالء موقػف سػلكاً  علمنػا مطلقػاً  بػالرأي التكسػنر ـيحػرّْ ِ  مػذىبناً  تجاىاً ا ىناؾ

 أصالً  ىؤالء نجادؿ ال أف بنا واألحرى .عتزاؿاال أئم  كبار من صاحبو أف علمنا أف بعد وخاّص 

 الرأي ىذا قنها تجاوزنا قد موقعن  من البح  بصدد قنها نحن التي الوريقات ىذه قي خاص  و 

 (.ٖٔ) تقننمناً  أو حكمناً  ولن  استكشاقي و وصكيّ  قالبح  وعدمو، التأويل جواز ومشكل 

 مذىب من تجعل التي الضنق  المذىبّن  النظرة ىي بعدىا يصادقنا ما قنف ذلك تجاوزنا ما إذا ػٕ

 مػن عػدداً  أّوؿ أنػو أو لمذىبػو نتصاراال قي تكّلف قد أنو أساس على،  تكسنره قي مطعناً  الرجل

 لنػا شػباىوأ و النقػد ىذا. عتزاؿاال لنصرة مناسب  تكسنره من وجعل ،مذىبو يواقق بحن  اآليات

  : مالحظتاف علنو

 مػن لػو تجريػد منهػا ينطلػق التػي المذىبنّػ  أو الديننّػ  المبدئنّػ  مػن للقػرآف مكسػر أي تجريػد إفّ  إػ

 ىناؾ يكوف ال النزع  ىذه من قمجرداً  علنو الباع  من لو تكريغ و التأويلّن ، العملّن  جوىر

 للقػرآف المكسػر منهػا ينطلػق رأي ؾىنػا يكػن لػم قنف إلنو، حاج  أو باع  ال و للتأويل داعٍ 

 التػي األسػاس مػن المكسػر جّردنػا لو إذ أصالً  واقع  غنر عملّن  تكوف التكسنريّ  العملّن  قنف

 !؟ يكسر وماذا يؤوؿ؟ أو يكسر وكنف من؟ ننتظر قماذا منو ينطلق

 أساس لىع الماء قي كالطعن علنو المبنيّ  الرأي قي الطعن جه  من ما تكسنرٍ  قي الطعن إفّ  ػ ب

 موضػوعناً  تقننمػاً  مػا تكسػنرٍ  تقنػنم علنػو ينبني الذي األساس قنف المنطلق ىذا من و ،مجراه

 أمػال؟ تأويلػو قػي الػنص بحػق أجحػف وىػل أّوؿ؟ و قّسر كنف بل المكسر، قسر ماذا لن 
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  نادر ننأم صهنبـ. ـ.  

ٕٜٛ 

 

 

 و الكػالـ مػن علنػو المتعػارؼ أسػاس علػى ذلػك قػي جرى أـ يحتمل ال ما العبارة حّمل ىل
 التدبنر؟ و التبصر و العقل من علنو متعارؼال و التعبنر

 وىػي القػوؿ و الخطػاب داللػ  قبنػل مػن علنػو يػدؿ مػا علػى النص دالل  أف علمنا وإذا

 علػى المسالك أصح سلك قد تكسنره قي الزمخشريّ  قنف األوؿ المقاـ قي أسلوبّن  لغويّ  دالل 

،  مػن ومقاصػده مرامنػو وقهػم الػنص تكسػنر قػي األوحد المسلك ىو المسلك ىذا إف بل العمـو

 قػي قػالقرآف .التطبنقػات و التكاصػنل مػن عػدد قي نواققو ال كّنا وإف األساس و المنهجّن  حن 

 مبػنن عربػي   بلسافٍ  وبالغّن  لغويّ  دالالتٍ  و مكاىنم و معانيَ  كونو عن يخرج ال األخنر المطاؼ

 أف وشػرعاً  عقػالً  البػديهيّ  قمػن نوسػبحا اهلل مػراد بنػاف و البشػر ىداي  تنزيلو من الغرض كاف وإذ

 ال و .التعبنػر و التكػاىم و التخاطػب قػي أسػالنبهم و أعػراقهم وحسػب المخػاطبنن بلغػ  يكػوف
 قػالغرض .السػقف ىػذا تجاوز أنو بالغّن  أو لغويّ  معجزة القرآف كوف من المراد يكوف أف يجوز

 ينػّزؿ لػم سػبحانو واهلل هػامهم،إق و ىػدايتهم بػل إقحػامهم ال و البشر إعجاز لن  اهلل كتاب من

 ثػافٍ  بػوحيٍ  الكػك لػىإ تحتػاج جكػرات لنست القراف قلغ  علنو، أنزلو بل ققط، رسولو الى القراف

 يتكػاىموف و يتخػاطبوف التػي بلغاتهم و أقوامهم بلساف الكتب أنزؿ و الرسل أرسل سبحانو قاهلل

 .بها
 اهلل كتاب م  األدب حدود المواق   بع قي تجاوز أنّو وىو التكسنر ىذا قي آخر طعن يردػ ٖ

 تهاموا و األسكندريّ  المننر بنا قوؿ ذلك ومثاؿ الصالحنن، أولنائو م  أو الكريم رسولو م  أو

لَػْو أَنْػَزْلنَػا َىػَذا اْلُقػْرآَف َعلَػى َجبَػٍل َلَرأَيْػتَػُو " تعػالى قولػو قػي التخننػل مصػطلح اسػتعمالو بسػبب لػو
 :(ٕٔ)الحشػر:"ْشَنِ  اللَّػِو َوتِْلػَك اأَلْمثَػاُؿ َنْضػرِبُػَها ِللنَّػاِس َلَعلَُّهػْم يَػتَػَككَّػُروفَ َخاِشعاً ُمَتَصدّْعاً ِمْن خَ 

 أقػال: "  المصػطلح ىػذا أو التأويػل ىػذا على تعقنباً  المننر ابن يقوؿ (.ٗٔ)تخننل و تمثنل ىذا

 (.٘ٔ")للناس انضربه الخناالت تلك يقل ولم مثالً  ىذا اهلل سّمى حن  اآلي  بأدب يتأدب كاف

َعَكا اللَّػُو َعْنػَك لِػَم َأِذنػَت َلُهػْم َحتَّػى يَػَتبَػػنََّن : "تعالى قولو تكسنر قي قولو ذلك أمثل  ومن
 لهػا، رادؼ العكػو أَلف الجنايػ ، عػن كنايػ ( : ٖٗ" )التوبػ :لَػَك الَّػِذيَن َصػَدُقوا َوتَػْعلَػَم اْلَكػاِذبِننَ 

(ٙٔ)قعلت ما وبأس أخطأت : ومعناه
 علنػو اهلل صػلى ػ الرسوؿ م  األدب إساءة من نوع اىذ و.  



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٜ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 تكسنره قي المتصّوق  على تهجمو أيضاً  األدبإساءة   ومن .أيضا المننر ابن رأي حسب ػ وسلم

 .(ٚٔ)(ٗ٘")المائدة:ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ :" تعالى لقولو

 دوف ممػنه بعػ  علػى المتصػّوق  علػى كالمػو حمػل يمكػن الطعوف لهذه بالنسب  نقوؿ

 للحدي  المناسب  البداي  يضعاف قننهما األوالف المثاالف أما هلل، بأولناء المتصوّْق  كلُّ  وما الكلّ 

 األّوؿ المننػر ابػن قطعػن لػو، التأسػن  الزمخشػريّ  يحػاوؿ كػاف بمػا المتعلقػ  القضػّن  جػوىر عػن

 لػىإ لحقنقػ ا قػي موجػو الثػاني الطعػن و التخننػل وىػو المػنهج ىػذا مصػطلحات أحػد إلػى موّجػو

 و الكريمػ  اآليػ  إلػى نظرنػا قلػو التأويػل، قػي الزمخشػريّ  أبػدعها التػي للنظريّػ  المنهجنّػ  النتػائج
 رسوؿ لن  المقصود وكأفّ  مجّردة نظرة ونظرنا" لهم أذنت لم عنك اهلل عكا" العتاب قي ُأسلوبو

 قي الزمخشريّ  جاؿ دوق قالعرب الصح ، قي غاي  للزمخشريّ  البالغيّ  التوجنو لكاف ػ ص ػ اهلل

 ىذه تستعمل أسلوبّن  وكظاىرة الذـ و المدح و العتب قي أسالنبها عن استقصاءاً  و بحثاً  بواديها

 الغضػب و القتػاؿ سػورة ػػ التوبػ  سػورة سػناؽ ػػ التنزيػل سػناؽ قي نظرنا ولو المعنى، بهذا الصنغ 

 حنػ  ظهػره، أدار و الجهػاد عػن دبػره تػوّلى لمػن الشديدة العقوب  لىإ نظرنا لو وكذلك اإِللهّي،

 عقوبػ  وكانػت الغػزوة مػن المخلكػنن عقوبػ  إلػى نظرنػا لػو كػذلك اهلل، مػن بغضػب بػاء قػد يكػوف

 لآلي  األسلوبيّ  التأويل صّح  يستشف ينصف من قنفّ  أيضًا، حاسم  المعرك  وكانت جداً  قاسن 

 أال أمثالو و المننر جواب قي نقوؿ أف يبقى .اإلعجاب تستحق التي الجرأة من قنها مما بالرغم

 !قعلت؟ ما بأس و أخطأت: لرسولو يقوؿ أف تعالى و سبحانو هلل يحق أال أو يعقل

 المبتكػر بأسػلوبو قناعتػو و الزمخشػريّ  إخػالص على يدؿ قننما شيء على دؿّ  إف ىذا

 و ربالتعبن كاق  المتعلق  الجوانب عتبارا قي الدق  على يعتمد الذي األسلوب ذلك التأويل، قي
 مالبسػات عتبػارا جتماعّن ،اال و اللغويّ  األعراؼ و اللغويّ  القرائن و المقاـ و كالسناؽ اإلدالء

 .كاق  الكالـ

 من كاق  الدارسنن و الباحثنن أفّ  لىإ الكقرة ىذه نهاي  قي نشنر أف بالذكر الجدير من

 ولصػاحبو التكسػنر هػذال يشػهدوف اإلسػالميّ  التػراث قػي العقّلنػ  و المذىبّن  االتجاىات مختلف

 خلدوف بنا كالعالم  جتماعاال و التأريخ قي إماماً  إف بل األدب، و البالغ  و اللغ  قي باإلمام 
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ٖٓٓ 

 

 

 وتػأثرىم اىتمػامهم لػىإ عمومػاً  األدب و العربنّػ  قػي اإلسػالـ بػالد مػن المشػرؽ أىػل نبػوغ يجعل

(ٛٔ)قاطب  لعربّن ا علـو قي وجامعاً  أدبّن  رائع  يعدّ  الذي تكسنره و بالزمخشريّ 
. 

 

 :التأويل جاىاتاتو  الكّشاؼ

 التأويػل كػاف اإلسػالميّ  التػراث مػن المتػأخرة العهػود قػي الحاؿ علنو مما العك  على

 المصػطلح ورد حنػ  الصػحاب  عصػر و النبػويّ  العصػر قػي استسػاغ  و اسػتعماالً  و شػنوعاً  أكثر

 و الػدين قػي يكقهػو بػأف عباس بنال الرسوؿ دعاء قي ورد كما موضعاً  عشر سبع  قي القراف قي
َناَؾ  " واحدة مرة إال القرآف قي التكسنر لكظ  ترد لم بننما التأويل، يعلمو َوال يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجاػْ

 .(ٜٔ)(ٖٖ")الكرقاف بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَػْكِسنراً 

 يتجػاوز وال البنػاف، و التوضػنح و الكشػف تعنػي أيضػاً  اللغػ  وقػي اآليػ  قػي والتكسػنر

 أحكامػو وبنػاف الظػاىرة معاننػو توضػنح ىػو الػذي اللغػوي المعنػى ىػذا لػو صػطالحياال المعنػى

  .(ٕٓ)قهمو وتسهنل

 الواق  قي بتحققو الرؤيا أو الكالـ إلنو يؤوؿ ما بمعنى القرآف قي ورد الذي التأويل أما

 الحقنقّن  الدالل  من اللكظ دالل  إخراج " :أنّو على االصطالحي معناه استقرّ  ققد(ٕٔ) حدوثو و

 الشػيء تسػمن  مػن التجػّوز، قػي العػرب لسػاف بعػادة ذلك يخلّ  أف غنر من المجازيّ  الدالل  لىإ

 تعريػف قػي {عػّدت} التػي األشػناء مػن ذلػك غنػر أو مقارنػو أو الحقػو أو {بسػببو} أو بشػبنهو

 .(ٕٕ)"المجازيّ  الكالـ أصناؼ

 قي المختلك  للمدارس العاّم  االتجاىات تحدد ثالث  ثنائنات على التأويل اعتمد قد و

  :ىي الثنائنات وىذه التأويل

 اللغػ  قػي لػو وضػ  قنمػا اللكػظ سػتعماؿا بالحقنقػ  ويقصػدوف :والمجػاز الحقنقػ    

 أخرى معاني قي اللكظ استعماؿ بو قنقصدوف المجاز أما المعروق ، الجارح  قي الند كاستعماؿ

 ابػن ذلػك بػّنن كمػا الحقػاً  أو سػبباً  أو شػبنهاً  المعنػى أو لشػيءا ذلػك لكػوف ،لو وض  الذي غنر

 أفّ  ىػي الكػالـ قػي العػرب أسػالنب يتتبػ  لمػن والواضػح و.عنػ نقلنػاه الػذي التعريػف قػي رشػد

 ذلػك قعلػت قػد العػرب ألف وذلػك التجػّوز تعنػي إنما وىي أيضاً  مجازيّ  العبارة ىذه قي المجاز



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٓٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 اللغػات كػل مسػتوى علػى كوننّػ  وظػاىرة اللغػات كػل قػي عػاـ عػرؼ ذلػك إفّ  بػل لغتهػا، قػي

 تقبّػل قػد اآلخػر ىػو التكسػنر و الكقػو قػي الظػاىريّ  التػوقنكيّ  االتجػاه أف نػرى لػذلك و اإلنسػانن 

 ابػن إلنػو ذىػب مػا تنمنّػ  ابػن رّجػح قمػثالً  القرآننّػ ، اآليػات مػن بعضػاً  أساسػها علػى أّوؿ و ذلػك

 .(ٖٕ)(ٙ: المائدة" )َأْو الَمْسُتْم النَّْساءَ : "تعالى لوقو  قي الجماع عن كناي  اللم  أف من عباس

 :تعالى قولو قي وذلك القرآف الى تأصنلها يرج  الثنائّن  وىذه :المتشابو و المحكم   

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت قَ " َأمَّا الَِّذيَن ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْنَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ
نَػػػِ  َوابِْتغَػػػاَء تَْأِويِلػػػِو َوَمػػػا يَػْعلَػػػُم تَأْ  ِويلَػػػُو ِإالَّ اللَّػػػُو ِقػػػي قُػلُػػػوِبِهْم زَيْػػػٌغ قَػَنتَِّبُعػػػوَف َمػػػا َتَشػػػابََو ِمْنػػػُو ابِْتغَػػػاَء اْلِكتػْ

: عمػراف آؿ" )كَُّر ِإالَّ ُأْولُػوا األَْلبَػابِ َوالرَّاِسُخوَف ِقي اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمػْن ِعْنػِد رَبػّْنَػا َوَمػا يَػذَّ 
ٚ.) 

 المتشػابو، و المحكػم معنػى قي الصحاب  عهد منذ و الكثنر ختالؼاال من قبالّرغم   

َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ : " تعالى قولو عند اآلي  قي علنو الوقف يجب الذي الموض  قي اختالقهم و
 ىػذه مػ  ".َوَمػا يَػْعلَػُم تَْأِويلَػُو ِإالَّ اللَّػُو َوالرَّاِسػُخوَف ِقػي اْلِعْلػمِ " وجػّل: عنػد قولػو عػّز  أو " اللَّػوُ 

 ما قنو أفّ  و متشابهاً  و محكماً  القرآف قي ىناؾ أفّ  اآلي  يتأمل لمن قنو الشك قمما ختالقاتاال
 قنقػ ح بعلمهػا اهلل اسػتأثر التػي األلكػاظ اهلل كتػاب قػي إذ درجػات، علػى ذلػك و قهمػو يشػكل

 .السور أوائل قي الواقع  كالحروؼ

 قػي ختلكػواا أنهػم إال اإلسػالمّن  الكػرؽ كػل المتشػابو و المحكػم لجػاج خػاض وقػد   

 غنػر قمػن محػددين غنػر أو واضػحنن غنػر أنكسػهما المتشػابو و المحكػم كػاف إذا و و.تأويلػ

"  :تعػالى قولػو علػى حقنقػ  وقكػت قػد قرقػ  ىناؾ بأفّ  محايد طرؼ ومن موضوعناً  القوؿ الممكن
 ولػم تورّعػوا من الحنابل  وخاّص ً  اإلسالمّن  الكرؽ بنن كاف لقد نعم.  " َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَّوُ 

 المحكػم من محدد موقف على يتوقف تأويلناً  موقكاً  يعدّ  ذاتو التوقنف أفّ  إاّل  التأويل قي يبالغوا

 و قهػم حركػ  كلهػا وىػذه بظواىرىػا األخػذ و اهلل كتػاب قػي تشخنصػها كنكنّػ  و المتشػابو و
 .المذكور للنص معّنن قهم على يتوقف الوقف أفّ  كما العقل و بالنك  تؤخذ تأويلّن  تصورات

 الجسد ثنائّن  وترادقو مبتدع  أو حديث  الثنائّن  ىذه عتبارا يمكن :الباطن و الظاىر   

 التأويػل و الباطننّػ  النزعػ  و بالتصػوؼ الميّ اإلسػ التػراث قػي الثنائنّػ  ىػذه ارتبطػت وقػد الػروح و
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ٖٕٓ 

 

 

 متصػّوق  أبػرز ـ(ٕٓٗٔػػ٘ٙٔٔ) عربػي ابػن بػاهلل العػارؼ ويعػدّ  األحاديػ  و لآليػات شػارياإل

(.ٕٗ)التكسنر قي االتجاه لهذا رائداً  علماً  ،اإلسالـ
 

 خنر إفّ  المتعددة؟ المالمح ذات التقسنمات ىذه من تكسنره و الزمخشريّ  يق  أين   

  :إثناف عنصراف التأويل قي أطروحتو و تجاىوا تحديد قي و ذلك قي علنو تمدنع ما

 الّرقن  ذوقو و النقديّ  و األدبيّ  حّسو ورىاق  البدي  و البناف و والمعاني اللغ  قي إمامتو :أوال   

 قػي أشػناء علنػو أخػذوا مػن و المػذىبّنوف خصػومو حتػى أحػد قنػو يمػاري ال ممػا ذلػك كػل وكػاف

 وكػاف الجمنػ  بػاعتراؼ األدب قػي إمامػاً  الرجػل كػاف ققػد مؤلكػاتهم قػي علنهػا بهػوان و تكسػنره

 .الخطاب قي العرب أسالنب تقصي و ستقراءاال على يقـو منهجو

 و العربنّػ  الحواضػر و الباديػ  قي يطوؼ المصادر ذلك لىإ أشار قد و الرجل كاف لقد :ثاننا   
 ىذين علىعلننا أف نعتمد  .الكالـ و التعبنر قي اطرقه و العرب أسالنب عن بحثاً  النزوؿ موطن

 قمػا ،الحواريّػ  وبننتػو طبنعتػو و اسػتطراداتو و الكّشػاؼ شػواىد كثنراً  يعضدىما الذين األساسنن

 أو البالغػيّ  و األدبػيّ  المنحػى ىػو إنّمػا التكسػنر و التأويػل قػي تجاىػوا لبنػاف علنػو التركنػز يجػب

 .األسلوبيّ 

 أنػو إال الجهػد لهػذا عػاـ كنطػار أىمنتػو و تػأثنره بنّنا ققد عتزاليّ اال الككري تجاىوا أما

 يمكػن قػال غنػرىم و المعتزلػ  بػنن خػالؼ موضػ  ىػي التػي لآليات تكسنره قي تكشنو من بالرغم

 .الكريم للقراف تكسنره قي أرساىا و المكسر سلكها التي للمنهجّن  محدداً  عتبارها

 و التأويل و التكسنر مشكل  حوؿ لتكاؼاال قي الرجل براع  على يدؿّ  ؼاالكشّ  عنواف
 ليإ يحنلنا "التنزيل غوام  حقائق عن الكّشاؼ " بننهما الجم   ثمّ  خصوصناتهما و معاننهما

 وعنػوف " بالتكسػنر، متعلقػ  مكػاىنم الكشػف و قػالغموض مرامنػو و آلناتػو و التكسػنر معػاني

 تكسػنر أمػاـ يجعلنػا ممػا التأويػل مجػاؿ ىإلػ القػارئ إحالػ  قػي واضح "التأويل وجوه قي األقاويل

 .العملنتنن أو المكهومنن كال مزايا ثناياه قي يجم  معّقد

 قػي إلنػو قلنسػتم  مؤىالتػو؟ و المهّمػ  طبنعػ  ىػي ومػا ذلػك الزمخشريّ  قعل كنف أما

 و العلػـو قػي مػا ... صػناع  كػلّ  وعمػود علػم كػل مػتن أفّ  علػم: " ا يقػوؿ وىػو تكسػنره مقدمػ 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٖٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 غوام  ومن للككر مباح  قنها يدؽ معاني لطائف ومن الكقر و النكت محاسن من الصناعات

 (.  ٕ٘...")أخّصهم و أوحدىم إال الخاّص  من عنها يكشف ال أستار وراء محتجب  أسرار

 بها ازنمي أف يجب التي الخصوصّن  و الغوام  و النكات و األسرار ىذه طبنع  وعن

 الكقنػو أف مكػاده بػو يستشػهد و كالمػاً  الجػاحظ عػن خشػريّ الزم ينقل للقرآف المؤوؿ و المكسر

 الواعظ و القصص و األخبار حاقظ و الكالـ صناع  قي الدننا أىل بزّ  إف و المتكّلم و برز وإف

 ال جمنعاً  ىؤالء لحننو، بقّوة اللغات علك و سنبويو من أنحى كاف وإف اللغويّ  و النحويّ  وحتى
 بػدّ  قػال الحقػائق، تلػك مػن شػيء علػى يغػوص ال و ئػقالطرا تلػك لسػلوؾ مػنهم أحػد يتصػدى

 علػم وىمػا بػالقرآف مختّصػنن علمػنن قػي بػرع قػد يكػوف أف المهّمػ  بهػذه يقػـو الػذي للمكسػر

 ىي و خاّص  شروطاً  البناف و المعاني عالم قي يشترط الزمخشريّ  إفّ  بل البناف، علم و المعاني

 تتبػ  علػى تبعػ  التػي الهّمػ  و أزمنػ  عنهمػا التنقنػر قػي التعػب و آونػ  إرتنادىمػا قػي التمهػل

 يكػوف أف المهّمػ  لهػذه يتصػدى مػن علػى أفّ  كمػا(. ٕٙ)اهلل كتػاب لطػائف معرقػ  قػي مظانهمػا

 قػد اإلعػراب علػم قػي قارسػاً  المراجعػات طويػل المطالعػات كثنػر الحكظ، و التحقنق بنن جامعاً 

 (.ٕٚ)علنو وردّ  وردّ  إلنو رُِج  و زماناً  رج 

 وقادىػا، القريحػ  مشػتعل منقادىػا، الطبنعػ  مسترسػل يكػوف أف ذلػك كػل قػوؽ ويجب

 ال و جاثنػا كػزاً  ال مكانهػا، خكػي إف و الرمػزة لىإ منتبهاً  لُطف، وإف لّلمح  درّاكاً  النك  يقضاف
 يؤلػف، و الكػالـ يرتػب كنف علم قد ... النثر و النظم بأسالنب دراي  ذا متصرِقاً  جاقنًا، غلنظاً 

 (.ٕٛو)مزالق و مداحضو قي وق  و مضايكو إلى دق  طالما يرّصف، و ينظم كنف و

 و جنّػداً  للقػرآف الزمخشػريّ  تكسػنر خصوصػّن  يػدرؾ كهػذا كالمػاً  يتأمػل مػن إف   
 ىي و األدبيّ  للناقد الحديث  األدبّن  النظريات شروط جداً  بعند لحد و يشبو ذكرىا التي الشروط

  :رئنس  ثالث  قي إجمالها يمكن شروط
 تكسنرىا المطلوب و الدراس  موضوع النص لغ  قي البناف و المعاني و اإلعراب بعلم المعرق ػ ٔ

 .الحدي  بالمصطلح نقدىا /تأويلها و
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 نظمػاً  الكػالـ يرّصػف و يػنظم و يرتػب كنػف التػألنف، و الكػالـ بأسػالنب األسػلوبّن  المعرقػ ػػ ٕ

 االسػتقرائّن  الدراس  ضرورة يذكر بل جدًا، واضح ىذا قي الزمخشريّ  كالـ و نثرًا، أو كاف

 (.ٜٕ" )مزالقو و مداحضو قي وق  و مضايقو لىإ دق  طالما " بحن  المجاؿ ىذا قي
 النكسػّن  الصػكات ىي ىذه و النك  ويقظ  القريح  واشتعاؿ الطبنع  واسترساؿ الح  رىاق ػ ٖ

 .دونها من النقد أو  األدبنّ  الكتاب  مزاول  يمكن قال الناجح الناقد و لؤلديب الطبعّن  و

 و مصػطلحات كػلّ  التكسػنر قػي طريقتػو و منهجو قي الزمخشريّ  يجم  ذلك كل بعد
 مػا عنػده المحكمػات و يػؤِوؿ و يكسػر قهػو أوال،ً  ذكرناىػا التػي األخػرى االتجاىػات ثنائنػات

 محػتمالت مشػتبهات المتشػابهات و االشػتباه و االحتمػاؿ مػن حكػظ بػأف عبارتهػا أحكمػت

 و الّلطػائف و النكػات و اإلشػارة و الّرمػز لػىإ تكسػنره مقدمػ  قػي يشػنر رأينػاه قػدو (. ٖٓ)عنػده
 معتمػداً  التكسػنر قػي األخػرى االتجاىػات آللنػات مسػتوعباً  جامعػاً  منهجػو يكػوف وبهػذا الغوام 

 على النثر و النظم قي الكالـ و التعبنر أسالنب و طرائق قي تتلّخص التي األسلوبّن  نظريّتو على

 .السواء

 

 :الزمخشريّ  عند التأويل آلنات

 التكرقػ  علػى القائم التصور ىشاش  على ثانن  نؤكد أف ىي الكقرة لهذه مدخل خنر إفّ 

 التأويػل قػي الػنص كػأف و األوؿ ذاتنّػ  و الثػاني موضػوعّن  أسػاس علػى التكسػنر و التأويػل بػنن

 .يشاء ما بو يكعل المؤوؿ بند عجنن 

 و التأثنر على قائم  جدلّن  عالق  النص و المؤوؿ و كسرالم بنن العالق  أفّ  ىو الواق 
 أيضػاً  الحػدي  يمكػن ال كمػا التأويلنّػ  العملّن  عن الحدي  يمكن ال اإلطار ىذا خارج و التأثر

 مػن للقػرآف قهمهػم و تكسػنراتهم تخػلُ  لػم األّوؿ الرعنػل و الصػحاب  قحتػى  .تكسػنريّ  عملّن  عن

 صلى ػ الرسوؿ لو دعا قد و القرآف ترجماف أنّو على إلنو ينظر الذي عباس ابن خاّص  و تأويالت

 يػؤوؿ كػاف و الخوارج تأويالت من موقف لو كاف الرجل ىذا .التأويل و بالكقو ػ وسلم علنو اهلل

 بػنن التكرقػ  وىػذه .الخػوارج بهػا المقصػود أفّ  علػى التأويػل مػن تمنػ  بأنهػا تػوحي التػي اآليػات

 تكسنره سّمى بالمأثور التكسنر قي قّم  وىو قالطبريّ  متأخرة طالحّن اص تكرق  التكسنر و التأويل



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٓ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 تأويػل يعلػم أنّػو يػرى ذكرنػا كمػا عبػاس ابػن وكػاف "القػرآف آي تأويػل قػي البنػاف جػام "

 (.ٖٔ)القرآف
 أسلوباً  و النظر من زاوي  نجد و موقكاً  نقف الزمخشريّ  تكسنر م  ألننا ذلك ذكرنا   

 الكػالـ، قي العربي باألسلوب المعرق  من متنن أساس على يقـو التكسنر و التأويل قي نظريّ  أو

ِإنَّػػا أَنَزْلنَػػاُه قُػْرآنػػاً َعَربِنّػػاً َلَعلَُّكػػْم "  :تعػػالى قولػػول صػػادق  اسػػتجاب  يعػػد الرجػػل بػػو قػػاـ قمػػا
ُقرآناً " : وقولو(. ٖ)الزخرؼ: "وفَ ِإنَّا َجَعْلَناُه قُػْرآناً َعَربِّناً َلَعلَُّكْم تَػْعِقلُ (. وقولو: "ٕ")يوسف:تَػْعِقُلوفَ 

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ   القػرآف، عربّن  على تؤكد غنرىا و اآليات قهذه (.ٕٛ" )الزمر:َعَربِّناً َغنػْ

 أسػلوبو و نظمػو قػي عربػيّ  نص القرآف بل ققط، المكردات و الكلمات عربّن  عند ىذا تقف وال

 للتحػّدي معنػى وال بػو تقػـو ال الحّجػ  قػنفّ  كػذلك يكػن لم إذا و قنو، التعبنر و التألنف وطرائق

 .مثلو من بسورة يأتوا بأف

 نظريّتػو عن للتعبنر تكسنره قي وذكرىا الزمخشريّ  استعملها التي المصطلحات أىم   

 و التصػوير و التمثنػل :ىػي التأويلنّػ  نظرتػو عػن خاللهػا مػن عبّػر كآلنّػ  اسػتخدمها و التأويػل قػي
 القنػاس أو التشػبنو ىػي المجاز أو التجويز قي لغويّ  قاعدة على مبنّن  وكلها م.التوىن و التخننل

 سػّلم أو درجػات و للنص األسلوبّن  نع بالط على تقـو المعنى متقارب  مصطلحات وىي .ّ اللغوي

 .قنها اللغويّ  االستعارة

 و ثنػلالتم مصػطلح للقبػوؿ أقربهػا و غنػره بمصػطلحات المصػطلحات ىػذه أشػبو   
 إال يعقلهػا ومػا للنػاس نضػربها األمثاؿ وتلك ػ القرآف قي الموجودة األمثاؿ الزمخشريّ  بو يقصد

 السالكنن األنبناء كقصص السالك  األمم و الماضي من الحقنقّن  و الواقعّن  األمثاؿ و ػ العالموف

 علػى تقػـو التػي الحنػاة و الطبنعػ  مػن الواقعنّػ  األمثػاؿ وكػذلك الغػابرة الحضػارات و األمػم و

 األمثػاؿ ضػرب أيضػاً  بػو ويقصػد .الظػاىر المجػاز ضػروب مػن غنرىػا و سػتعارةاال و التشػبنو

ِإنَّػا َعَرْضػَنا اأَلَمانَػَ  َعلَػى ":تعػالى قولػو يقصػد ػػ اآليػ  قػي بػو الممثػل :الزمخشػريّ  يقػوؿ االقتراضّن ،
َهػػا َوَحَمَلَهػػا اإِلْنَسػػاُف ِإنَّػػُو َكػػاَف ظَُلومػػاً َواأَلْرِض َواْلِجبَػػاِؿ قَػػأَبَػْنَن َأْف َيْحِملْ  السَّػػَمَواتِ  نَػَهػػا َوَأْشػػَكْقَن ِمنػْ
 و  مكػروض ػػ (نثػرىم و العػرب أشػعار و اهلل كػالـ مػن نظػائره وقػي (ٕٚ" )األحػزاب:َجُهػوالً 

 (.ٕٖ)كالمحققات الذىن قي تتخّنل المكروضات
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 :على يقـو ـالكال قي للعرب طريق  بالتمثنل يقصد أنو التصّور ىذا من واضح   

 مػن المسػتقبل من حتى أو الحاضر من أو الماضي من األمثاؿ ضرب و الواقعّن  التمثنالت •

 العػرب كقػوؿ و ذكرنػا كمػا القرآننّػ  القصػص و كاألمثػاؿ يتوقػ  أو يقػ  أف يمكػن مػا قبنػل

 حػاؿ بػو يشػّبو تمثنػل قهػذا (أخػرى تػأخر و رجػالً  تقػدـ أراؾ) حػاؿٍ  علػى يثبػت ال لمػن مػثالً 

 .الكعل قي رددالمت

 تكسنر حسب ذكرناىا التي اآلي  قي كما وقوعها المستحنل من التي االقتراضّن  التمثنالت •

 .لها الزمخشريّ 

 معنػى إقػادة منػو الغػرض و اقتراضػيّ  أو واقعػيّ  بأمرٍ  َأمرٍ  َأو بحاؿ حاؿ تشبنو :قالتمثنل

 .الحقنق  و الواق  منزل  المثاؿ ينزؿ عندما السام  ذىن قي يتجّسد

 مػن بػو االنتقػاؿ و األحػواؿ مػن حػاؿ تجسػند الزمخشػريّ  بػو يقصػد و ر:التصػوي   

َوقَالَػْت اْلنَػُهػوُد يَػُد اللَّػِو َمْغُلولَػٌ  "  :تعػالى قولػوك المجّسػد الحسػيّ  مسػاح  إلػى المعنػويّ  مسػاح 
 النهود ققوؿ (.ٗٙ...")المائدة:َف َيَشاءُ ُغلَّْت أَْيِديِهْم َوُلِعُنوا ِبَما قَاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِف يُنِكُق َكنْ 

بَػْل يَػَداُه  " تعػالى قولػو و يػرزقهم ال و علػنهم يمػنّ  ال اهلل أفّ  مػنهم بػو يقصػد مغلولػ  اهلل يػد
 .كالصورة السام  ذىن قي يتمثل مجسدة حسّن  بصورة المعنى ىذا نكي بو يقصد " َمْبُسوطََتافِ 

 لطنكػاً  جانبػاً  ىنػاؾ أفّ  إال الزمخشػريّ  عػرؼ قػي تقريبػاً  للتصوير مرادؼ إنو ل:التخنن   

 مجاالً  يبقي و التصوير من ألطف قهي السام  ذىن قي يحدثو الذي التمويو خالؿ من معناه قي

ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعونَػَك ِإنََّمػا يُػبَػاِيُعوَف اللَّػَو يَػُد اللَّػِو قَػػْوَؽ "  :تعالى قولو قي قمثالً  السام  ذىن لطواؼ
 أطػاع ومن حقنق  أيديهم قوؽ ػ وسلم علنو اهلل صلى ػ الرسوؿ يد كاف (.ٓٔ...")الكتح:يِهمْ أَْيدِ 

 تعالى لقولو التخنلّن  الطبنع  تأتي ىنا ومن اهلل باي  ققد الرسوؿ باي  من و اهلل أطاع ققد الرسوؿ

 .للّنص األّوؿ الوق  قي للقارئ يخّنل ما وىذا بند يداً  اهلل بايعوا قكأنهم أيديهم قوؽ اهلل يد

 معنػى إلػى السػام  ذىػن يػذىب أف وىػو التخننػل مػن ألطػف التػوىنم و م:التػوىن   

  .ذىنو لىإ لطائكو و الكالـ معنى لوصوؿ ضروريّ  ىذا توىمو أفّ  إال يتوىمو

 الجمنػ  وقبػوؿ الشػرعّن  علػى ػػ المصطلحات من غنره دوف ػ المثل مصطلح حصل   

 ىػذه اسػتخداـ علنػو المننػر ابػن إنكػار لػىإ أشػرنا وقػد (.ٖٖ)الكػريم القػرآف قػي مػراراً  لػوروده



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٓٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 و التشػبنهات كلػو المجػاز كأسػاس كلهػا أساسػها و جػداً  المعنػى قػي قريب  وىي المصطلحات،
 القػرائن وكػذلك العػرب كػالـ مػن لهػا النظػائر و األشػباه و اللغويّػ  القػرائن مظانّهػا و المناسػبات

 .التأويل باب تكتح و حقنقيّ ال المعنى إرادة تمن  التي العقلّن 

 األىمّن  من قنفّ  الكشاؼ تكسنر من نماذج اآلتن  الكقرة قي سنذكر الباح  أفّ  وبما   

 :ثنننا نقطتنن لىإ ىنا نشنر أف بمكاف

 مترادقػات أنهػا نتػوىم قػد يجعلنػا ممػا المعنػى قػي المصػطلحات ىػذه قػرب :أوال   

 التصوير الى االقتراضيّ  التمثنل الى الحقنقيّ  التمثنل من تصاعدياً  ترتنباً  مرتب  الحقنق  قي ولكّنها

 .التوىنم ثمّ  التخننل ثمّ 

 تكسػنره قػي لهػا النمػاذج وذكػر المصػطلحات ىػذه علػى الزمخشريّ  تأكند إفّ  :ثاننا   

 ذلػك، مالحظػ  يكوتػو ال حتػى القػارئ علػى تأكنػده و األمان  آلي  تكسنره قي كما الواحدة لآلي 

 بػالمعنى (أسػلوبّن ) أدبنّػ  بالغنّػ  نظريّػ  إرسػاء بصػدد كاف الزمخشريّ  أف نعتقد يجعلنا ىذه كل

 الكػالـ قػي العػرب ألسالنب االستقرائّن  الدراس  على باالعتماد وذلك القرآف تكسنر قي الدقنق

َر ُقرآناً َعَربِّناً َغنػْ : "  تعالى لقولو الدقنق و العمنق قهمو خالؿ من و أقاويلهم وجوه و الخطاب و
 (.ٕٛ")الزمر:ِذي ِعَوجٍ 

 

 :الكّشاؼ تكسنر من نماذج قي تأصنلّن  محاول 

 واعتمادىػا المعنػى قػي قربهػا مػ  تصػاعدياً  ترتنبػاً  مرتبػ  المصػطلحات ىػذه أفّ  ذكرنػا   

 ونظريّػ  مػنهج إرساء بصدد كاف الزمخشريّ  أفّ  ذكرنا كما اللغوّي، القناس و التشبنو على كلها

 العرب طرائق و أسالنب تتب  و األسلوبيّ  االستقراء على أصولها قي تعتمد لالتأوي و التكسنر قي

  الكّشاؼ؟ تكسنر قي ذلك على دلنل من لنا قهل التعبنر و المجاز قي

َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد : "تعالى لقولو تكسنره قي يقوؿ وىو الزمخشريّ  لىإ لنستم 
ُصػمّّ ُبْكػٌم ُعْمػػٌي . َحْولَػُو َذَىػَب اللَّػُو بِنُػورِِىْم َوتَػػرََكُهْم ِقػي ظُُلَمػاٍت ال يُػْبِصػُروفَ  نَػاراً قَػَلمَّػا َأَضػاَءْت َمػا

 النظػائر و المثػل العلمػاء استحضار و األمثاؿ العرب ولضرب (ٛٔػٚٔ")البقرة:قَػُهْم ال يَػْرِجُعوفَ 

 قي المتخّنل تريك تىح الحقائق عن األستار رق  و المعاني خكنات إبراز قي بالخكيّ  لن  شأف



   ... للمنهج دراس  - الكّشاؼ تكسنره قي الزمخشري عند للتأويل كآلنات والتخننل التمثنل
  نادر ننأم صهنبـ. ـ.  

ٖٓٛ 

 

 

 قي اهلل أكثر ما وألمرىد ... مشا كأنو الغائب و المتنّقن معرض قي المتوّىم و المحقق، صورة

 كػالـ و ػػ وسػلم علنػو اهلل صػلى ػػ الرسػوؿ كػالـ قػي وقشػت أمثالػو كتبػو سائر وقي المبنن كتابو

ِللنَّػػػػاِس َوَمػػػػا يَػْعِقُلَهػػػػا ِإالَّ َوتِْلػػػػَك اأَلْمثَػػػػاُؿ َنْضػػػػرِبُػَها " :تعػػػػالى قػػػػاؿ الحكمػػػػاء، و األنبنػػػاء
 ىبمعنػ كالمهػم أصػل قػي والمثػل األمثػاؿ، سورة اإلنجنل سور ومن(. ٖٗ")العنكبوت:اْلَعاِلُموفَ 
 السػائر للقػوؿ قنػل ثػمَ  .بنوَشػ و بووَشػ بوكِشػ ثنػلمَ  و ثػلـَ َ  و ثػلـِ ِ  يقػاؿ ر.النظنػ ىػو و الِمثػل

 و بالتػداوؿ جػديراً  ال و للتنسػنر أىػالً  رأوه ال و مػثالً  يضػربوا لػم و مثػل، بمػورده مضػربو الممثػل
 قلت قنف .التغننر من ُحمي و علنو حوقظ ثمّ  من و الوجوه، بع  من غراب  قنو قوالً  إال القبوؿ

 شبو حتى ناراً  استوقد الذي مثل و المناققنن مثل ما و نارًا، استوقد الذي كمثل مثلهم معنى ما

 أو الصػك  أو للحػاؿ للمقػداـ، األسػد اسػتعارة المثػل اسػتعنر قػد :قلػت بصػاحبو؟ المثلػنن أحػد

 اسػتوقد الػذي كحػاؿ الشػأف العجنبػ  حػالهم :قنػل كأنػو غرابػ ، قنهػا و شأف لها كاف إذا القّص 

 َمَثُل اْلَجنَّػِ  الَّتِػي ُوِعػَد اْلُمتػَُّقػوَف ِقنَهػا أَنْػَهػاٌر ِمػْن َمػاٍء َغْنػِر آِسػٍن َوأَنْػَهػارٌ  " تعالى: قولو وكذلك نارًا،
ٍة ِللشَّارِبِنَن َوأَنْػَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصكِّى َوَلُهمْ   ِقنَها ِمْن ُكلّْ ِمْن لََبٍن َلْم يَػتَػَغنػَّْر َطْعُمُو َوأَنْػَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذَّ

( ٘ٔ")محمد:ْمَعاَءُىمْ الثََّمَراِت َوَمْغِكَرٌة ِمْن رَبِّْهْم َكَمْن ُىَو َخاِلٌد ِقي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِمنماً قَػَقطََّ  أَ 
ِللَّػِذيَن  " .عجائبهػا بنػاف قػي أخذ ثم :العجنب  الجّن  قص  :العجائب من علنك قصصنا وقنما أي

 الوصف أي( ٓٙ")النحل:ال يُػْؤِمُنوَف بِاآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوِللَِّو اْلَمَثُل اأَلْعَلى َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكنُم 

 شػأنهم و صػكتهم أي (ٜٕ")الكتح:َمػثَػُلُهْم ِقػي التػَّػْورَاة. "الجاللػ  و  العظمػ مػن شػأف لػو الػذي

 منو قاشتقوا الشّر، و الخنر قي ثل مُ  قالف :قالوا الغراب  معنى من المثل قي ولما .منو المتعجب

 (.ٖٗ)الشأف للعجنب صك 

 مػن قهػو بصػدده، نحػن ما كل بجالء يبّنن الكشاؼ تكسنر من الطويل االقتباس ىذا 

 ىػو الػذي و التمثنػل و المثػل مػن مصػطلحاتو بتعريػف يقػـو تكسػنره مػن قرص  أوؿ قي و لبداي ا

 المثل و التشبنو بنن األساسيّ  الكارؽ يبّنن كما كاق  األخرى المصطلحات بنن المشترؾ الجذر

 ترتنبػاً  المصػطلحات ترتنػب يمكػن الغرابػ  ىػذه أسػاس وعلػى المثػل قػي الغرابػ  وجػو ىو الذي و

 قهػذا لمنهجػو االسػتقرائّن  بالطبنعػ  الزمخشػريّ  يصػّرح كمػا .التػوىنم إلػى التمثنػل مػن تصػاعدياً 

 وقػي األنبنػاء و الرسػل و الحكمػاء و العلمػاء كػالـ قي بل العرب كالـ قي قشت قد األسلوب

 .اإلنجنل و كالتوراة كتبو و اهلل كالـ



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٜٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 دائػرة مػن يخػرج شػريّ الزمخ أفّ  األخػرى النمػاذج ذكر قبل إلنو اإلشارة يجدر ومما   

 قالغراب  الوجوه بع  من الغراب  من لخلّوىا القرآف ذكرىا التي الواقعّن  التأريخّن  القصص نظريّتو

 اسػتعارة عنػده قالمثػل عنػده، صػطالحيّ اال بمعنػاه التمثنػل أو للمثػل تصػوره و تعريكػو قػي ضابطو

 .غراب  قنها و شأف لها كاف إذا القّص  أو الصك  أو للحاؿ
 المصػطلحات ىػذه مػ  تعاملػو كنكّن  لتوضنح الكّشاؼ تكسنر من نماذج خمس  كرنذ 

 :اآللنات و

 ذلػك علػى مثػاؿ خنػر :المحتمل أو الممكن الواقعيّ  أو قتراضياال غنر التمثنل :األّوؿ النموذج

َأَضػاَءْت َمػا َحْولَػُو  َمػثَػُلُهْم َكَمثَػِل الَّػِذي اْسػتَػْوَقَد نَػاراً قَػَلمَّػا" الػذكر السػالك  اآليػ  تكسػنر قػي قولػو
َأْو َكَصنٍّْب ِمْن وقي تكسنر اآلي  "  (ٚٔ")البقرة:َذَىَب اللَّوُ بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم ِقي ظُُلَماٍت ال يُػْبِصُروفَ 

َمػْوِت َواللَّػُو السََّماِء ِقنِو ظُُلَماٌت َوَرْعػٌد َوبَػػْرٌؽ َيْجَعلُػوَف َأَصػاِبَعُهْم ِقػي آَذانِِهػْم ِمػْن الصَّػَواِعِق َحػَذَر الْ 
 المضنا  بالنار باعوه الذي ىداىم لنمثل التمثنل بهذا ذلك عقب( ٜٔ")البقرة:ُمِحنٌط بِاْلَكاِقرِينَ 

 (.ٖ٘)المستوقد ماحولو
ِإنَّػا َعَرْضػَنا اأَلَمانَػَ  َعلَػى "  ى:تعػال قولػو تكسػنر قػي قػاؿ :قتراضػياال التمثنػل :الثػاني النمػوذج
َهػػا َوَحَمَلَهػػا اإِلْنَسػػاُف ِإنَّػػُو َكػػاَف ظَُلومػػاً َواأَلْرِض وَ  السَّػػَمَواتِ  اْلِجبَػػاِؿ قَػػأَبَػْنَن َأْف َيْحِمْلنَػَهػػا َوَأْشػػَكْقَن ِمنػْ

 وقػي تػذىب أيػن للشػحم قنػل لػو :قػولهم وقػي اآليػ  ىذه قي بو الممثل( ٕٚ")األحزاب:َجُهوالً 

 قػي التكلنػف حػاؿ مثلػت المحققػات، كمػا الػذىن قػي تُتخنّػل المكروضػات و مكػروض نظػائره

 أف ألبػنن الجبػاؿ و األرض و السػماوات على عرضت لو المكروض  بحالو حملو ثقل و صعوبتو

 أفّ  ىػو الثػاني و األّوؿ النمػوذجنن بػنن الكػرؽ و الككػرة جػوىر (.ٖٙ")منهػا أشػكقن و يحملنهػا

 و قمسػتحنل العاقل  غنر الجمادات على فالتكلن عرض وىو الثاني أما الحدوث ممكن األّوؿ
 .االقتراضّن  األمثاؿ من كاف لذلك و ممكن غنر

َوُىػػػَو اْلَقػػػاِىُر قَػػػػْوَؽ ِعبَػػػاِدِه َوُىػػػَو اْلَحِكػػػنُم "  :لىاتعػػػ قػػػاؿ :التصػػػوير :الثالػػػ  النمػػػوذج
 القػدرة، و بالغلبػ  العلػوّ  و للقهػر تصػوير عبػاده قػوؽ"  :الزمخشػريّ  قػاؿ(.ٛٔ")األنعػاـ:اْلَخِبنرُ 

 (.ٖٚ()ٕٚٔ")األعراؼ:اِىُروفَ َوِإنَّا قَػْوقَػُهْم قَ "  :كقولو



   ... للمنهج دراس  - الكّشاؼ تكسنره قي الزمخشري عند للتأويل كآلنات والتخننل التمثنل
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ٖٔٓ 

 

 

 سبحانو اهلل بشأف وردت التي اآلي  لهذه تكسنره معرض قي الزمخشريّ  يمثل عندما   

 لػو عالقػ  ال الغلبػ  و بػالقهر الكوقنّػ  تأويػل أفّ  جلنػاً  نكهػم قرعػوف لسػاف علػى وردت التػي باآليػ 

 وإنػا :قرعػوف قػاؿ الكػالـ، و التعبنػر أسػالنب مػن أسػلوب بنػاف بصػدد قهػو هلل، الكالمػيّ  بالتنزيو

َوُىػَو " عػّز و جػّل: ّ  قولػو وكػذلك قػاىروف، غػالبوف علػنهم قػادروف نحػن و :أي .قػاىروف قػوقهم
 طبنعػ  علػى دلنػل خنػر وىػذا .عباده على قادر و قاىر و غالب اهلل أفّ  تعني "اْلَقاِىُر قَػْوَؽ ِعَباِدهِ 

 الزمخشػريّ  ىاجم حنن المننر بنا قنو ق و  الذي اإلشكاؿ طبنع  و للزمخشريّ  التأويلي المنهج

َعَكا اللَُّو : "تعالى قولو تكسنر قي ػ وسلم علنو اهلل صلى ػ الرسوؿ م  األدب مراعاة بعدـ اتهمو و
 قالزمخشػريّ (. ٖٗ")التوبػ :َعْنَك ِلَم َأِذنػَت َلُهػْم َحتَّػى يَػَتبَػػنََّن لَػَك الَّػِذيَن َصػَدُقوا َوتَػْعلَػَم اْلَكاِذبِننَ 

 :آلخر رجل قاؿ لو التعبنر، قي العرب أسالنب يتب  تأصنلو يريد الذي المنهج حسب و وكعادت

 الزمخشػريّ  أراد مػا ىػذا يقصػد؟ مػاذا و كالمػو مػن نكهػم قمػاذا .ذلػك قعلػت لػم عنػك اهلل عكػا

 .مبنن عربيّ  بلساف نزؿ قد القرآف أف أساس على للقرآف تأويلو و تكسنره قي تاصنلو

َواأَلْرَض َوال يَػُاوُدُه  َوِسَ  ُكْرِسنُُّو السََّمَواتِ "  :تعالى قولو تكسنر قي قاؿ :خننلالت :الراب  النموذج
 أف أحػدىا :أوجػو أربعػ  كرسػّنو وسػ  قولػو قػي و (ٕ٘٘البقػرة: )"ِحْكظُُهَمػا َوُىػَو اْلَعِلػيُّ اْلَعِظػنمُ 

 تخننػل و متػولعظ تصػوير إال ىػو ومػا سػعتو، و لبسػطو األرض و السػماوات عػن يضق لم كرسّنو

َوَمػا قَػَدُروا اللَّػَو َحػقَّ قَػْدرِِه َواأَلْرُض َجِمنعػاً  :"كقولػو قاعػد، ال و قعػود ال و ثمػ  كرسػيّ  ال و ققػط
 غنر من( ٚٙ" )الزمر:قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَناَمِ  َوالسَّمَواُت َمْطِويَّاٌت بَِنِمنِنِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

 : "قولػو لػىإ تػرى أال،  حسيّ  تمثنل و شأنو لعظم  تخننل ىو إنما و يمنن، و وطي ض قب تصور

 (.ٖٛ")َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِهِ 

 و معنػاه قػي أخػرى بآيػات يستشػهد اآليػ  لهػذه تكسػنره قػي الزمخشػريّ  أف نلحػظ   
 شأنو لعظم  تخننل)) طقق تخننل )و) لعظمتو تصوير) مرادقات كأنها و مصطلحاتو قنو يستعمل

 (.حسيّ  تمثنل و

َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَػاراً "   لآلي تكسنره قي الزمخشريّ  ذكر :التوىنم :الخام  النموذج
 تريػك (ٚٔ")البقرة:قَػَلمَّػا َأَضػاَءْت َمػا َحْولَػُو َذَىػَب اللَّػُو بِنُػورِِىْم َوتَػػرََكُهْم ِقػي ظُُلَمػاٍت ال يُػْبِصػُروفَ 

 مػن التػوىنم أفّ  كالمػو مػن ويبػدو .المتػنّقن معػرض قػي والمتػوىم المحقػق، صػورة قػي المتخنّػل



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 قلػم كثنػراً  تكسػنره قػي بحثت ولكّنني العرب كالـ و تعالى اهلل كالـ قي النظائر و المثل أقساـ

 المصطلحات على يقتصر بل توىنم، أنّو القرآف قي تشبنو أو مثلٍ  أو آي  تكسنر قي يقوؿ أجده

 أو تمثنػل ىػذا يقػوؿ تارة قهو تكسنره، قي لها نماذج ذكرنا قد والتي األخرى الثالث  المكاىنم و

 : "تعػالى لقولػو تكسػنره قػي كمػا تخنلػيّ  تشػبنو أو تخننلػيّ  تصػوير ىػذا أو تخننػل و تصػوير ىػذا

 عػن يقػوؿ و  المواضػ مػن عػدد قػي يػذكر لكنّػو( و ٘ٙ")الصػاقات:طَْلُعَها َكأَنَُّو رُُءوُس الشََّناِطننِ 

َوِإنّْػي "  :تعػالى لقولػو تكسػنره قػي قمػثالً  الحشػو، أىػل يتػوىم كمػا ولػن  :اآليػات ىػذه مػن عػدد
 الم ّ  عن حديثاً  يورد أف بعد يقوؿ (،ٖٙ")آؿ عمراف:ُأِعنُذَىا ِبَك َوُذرّْيػَّتَػَها ِمْن الشَّْنطَاِف الرَِّجنمِ 

 تصػوير و تخننػل مّسػو مػن صػارخاً  واسػتهالل و: "الشػنطاف مػ ّ  مػن المولػود صػراخ و الػنخ  و

 الحشػو أىل يتوّىم كما النخ  و الم ّ  حقنق  وأما علنو بنده يضرب و يمّسو كأنو قنو لطمعو

 التخننػل و التصػوير أو بالمثػل معتقداً  المتلقي بقاء على قائم الشكل بهذا قالتوىنم(. ٜٖ")قال

 التشػبنو، إخكػاء و التمثنػل و سػتعارةاال قػّوة خػالؿ مػن المتلقػي قتػوىنم واقػ ، و حقنق  أنو على

 وىذا الحال  ىذه قي المتلقي بقاء أفّ  إال .قلبو و بلبو األخذ و علنو العبارة تأثنر قّوة قي ينصب

 خػالؿ من الزمخشريّ  قصد قهل .الّنص من المقصودة للحقنق  الصحنح قهمو من مان  التوىُّم

 المتػوىم تصػّوروا ممػن ىػم ىػل و لقػرآف؟ل الحشػويّ  الظػاىريّ  بالتكسػنر التنويػو التقسػنم ىػذا

 و التجسنم و التشبنو منو دخل الذي الباب بذلك يقصد وىل كالمتحقق؟ المتخّنل و كالمتنّقن
 و اللغػ  أسػرار يتػأملوا لػم حنػ  مػن معتقػداتهم و المسػلمنن آراء إلػى األباطنػل و الخراقػات
 منو؟ تشابو ما و عبارتو أحكمت ما بنن يكّرقوا لم و القرآنيّ  األسلوب لطائف

 الجوانب من جانب وىو يطوؿ، الزمخشريّ  تكسنر من الجانب ىذا قي البح  إفّ    

 األسػلوبّن  و البالغنّػ  للدراسػات واسػعاً  بابػا يكػتح ققػد تكسػنره، قػي بالبحػ  الجػديرة و المهّمػ 

 يقبلهػا ال قػد التػي الخاطاػ  المكػاىنم و التصػورات مػن للكثنػر حػداً  يضػ  أف شػأنو من و للقرآف

 .السلنم العقل

 
 :الخاتم 



   ... للمنهج دراس  - الكّشاؼ تكسنره قي الزمخشري عند للتأويل كآلنات والتخننل التمثنل
  نادر ننأم صهنبـ. ـ.  

ٖٕٔ 

 

 

 الزمخشػريّ  حػاوؿ وقػد العظػنم للقػرآف البالغنّػ  التكاسػنر أىػم مػن الكّشػاؼ تكسػنر   

 قػي خاّص  لمنهجّن  يؤس  أف الذوؽ قي ورىاق  العربّن  علـو قي براع  من أوتي ما بكلّْ  و قنها

 وقد .التكسنر قي اللغويّ  و الغّن الب و العقلّن  االتجاىات كل مزايا بنن يجم  التأويل و التكسنر

 بعصػره تػأثره مػن بػالرغم الزمخشػريّ  أفّ  قػي نلخّْصػها نتػائج لػىإ البحػ  ىػذا خػالؿ مػن توصػلنا

 أفّ  إال التوحنػد و العػدؿ أىػل لعقنػدة تبننػو ورغػم السناسػّن  و الككريّػ  بالخالقػات المشػحوف

 كونو جانب لىإ كاف و اإلسالمي،ّ  المشرؽ قي وخاّص  منو االستكادة وكثر صنتو ذاع قد تكسنره

 طعنوا قد بعضاً  أفّ  إالّ  .التأويل قي متكامل  نظريّ  على تنطوي بالغّن  تحك  الكريم للقرآف تكسنراً 

 المدخل ىو تقننمو و التكسنر ىذا لدراس  مدخل خنرإّف  .مذىبّن  ألسباب عنها تغاضوا و قنها

 آلنػات و لمصػطلحات بنبداعػو بػو أقرانػو قػاؽ و نػوق المكسّْػر أبػدع قػد الػذي البالغػيّ  و اللغػويّ 

 .المحتملػ  ووجوىػ و التكسػنر و التأويػل بػنن رائعاً  مزجاً  تكسنره قي مزج وقد .بو خاّص  أسلوبّن 
 قػي خاّصػ  لطريقػ  إرسػاء يعػد تكسػنره أفّ  إال عتزالنّػ اال األجػواء ومػن سػابقنو من استكاد أنو وم 

 تأويػل قػي و األدبنّػ  الدراسػات قػي العلمنّػ  أىمّنتهػا و تهاجػدّ  الباحػ  بػّنن التأويػل و التكسػنر

 االسػتقراء و الجػاّدة المالحظػ  علػى المكسّْػر عتمػادا لػىإ الباحػ  أشػار وقػد .الديننّػ  النصػوص

 .القرآف قبل المنزل  الكتب و األنبناء و الحكماء و الشعراء و البلغاء لكالـ األسلوبيّ 
 و منهجػو قػي الزمخشػريّ  سػتعملهاا التػي اآللنػات و المكػاىنم و المصػطلحات إفّ    

 التصوير و التمثنل علنها، الوقوؼ الباح  استطاع قد و أساسّن  بصورة و ىي التأويل قي طريقتو

 معتمػداً  بننها قنما العالق  وجو وبّنن المصطلحات ىذه الباح  عّرؼ وقد التوىنم و التخننل و

 تخننػلٍ  كػلّ  و تمثنػل تصػويرٍ  كػلّ  أفّ  لػىإ متوصػالً  الهػ المكّسػر تصػّور و الزمخشػريّ  تكسػنر علػى

 عالقػ  بننهػا العالقػ  و قاعػدتها و المصػطلحات ىػذه أعػم قالتمثنػل تخننػل، تػوىنمٍ  وكػلّ  تصػوير

 .المعنى قي اللطاق  و الغراب  مستوى على تعتمد تصاعديّ 

 ققػد ّي،التصػاعد السػّلم قّمػ  قػي إلنػو المكّسػر أشػار و التوىنم لمصطلح بالنسب  و   

 إلنهػا الزمخشػريّ  ألمح قد ُأخرى لدراسات واسعاً  باباً  يكتح قد المصطلح ىذا أفّ  الباح  لحظ

 الزمخشريّ  إحجاـ وراء الكامن  األسباب من تكوف قد التي النقديّ  طبنعتها لىإ الباح  أشار و



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٖٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 قبنػل مػن لػنصل الظػاىريّ  الحشػويّ  الكهػم أفّ  إلػى يومئ أنو من بالرغم بو بالتكسنر التصريح عن

 .نستعنن تعالى وبو أعلم اهلل و .التوىنم على المبنيّ  الكهم
 

 :البح  ىوامش ثبت

 و العػرب مػن النسػاء و الرجػاؿ ألشػهر تػراجم قػاموس األعػالـ، :الػدين خنػر الزركلػي، ػػ1
/ ٚ:  ٜٙٛٔمػايو ،7ط لبنػاف، بنػروت، للماليػنن، العلم دار .المستشرقنن و المستعربنن

ٖٜٛ. 

 و المشػاىنر وقنػات و اإلسػالـ تػأريخ :عثمػاف بػن أحمػد بػن محمػد الػدين شػم  ،الػذىبيّ  ػػ2
 بنػػروت، العربػّي، الكتػػاب دار تػػدمرّي، السػػالـ عبػػد عمػػر .د تحقنػػق، األعػالـ.

 .489:ىػ540 ػ 521 وقنات و حوادث ج  2003:،لبناف
 .490: نكسو والمجلد المصدر ػ3
 الػدين محػب تحقنػق، .النػبالء أعالـ سنر :عثماف بن أحمد بن محمد الدين شم  الذىبّي، ػ4

 ٗٔ:  التػراجم  ج زػػ ٜٜٚٔ ،ٔط لبنػاف، بنروت، الككر، دار العمروي، غرام  بن عمر

 ىديػ  :البغػدادي باشػا إسػماعنل آثػاره، و الزمخشػري ترجمػ  قػي ينظػرو  . ٜٛ٘ػػٜٙ٘/

 طبعػ بم الجلنلػ  المعػارؼ وكالػ  بعنايػ  .المصػنكنن وآثػار المػؤلكنن أسػماء العػارقنن،

 .ٕٗٓػٖٕٓ/ٙ: ٜ٘٘ٔ، لبناف بنروت، العربي، التراث إحناء دار ط أستانبوؿ،

 إحناء دار التأريخ، قي الكامل :الشنباني الكـر أبي بن علي الحسن أبو الدين عز األثنر، إبن ػ5

 . ٕٓٗ/ ٙ: ٜٜٗٔ ،ٗط لبناف، بنروت، العربي، التراث

 . ٜٖٛ/ ٚ:الزركلي ػ6

 إحنػاء دار .اإلجتماعيّ  و الثقاقي و الدينيّ  و السناسي اإلسالـ ختأري :حسن إبراىنم حسن، ػ7

 . ٕٔٗ/ٗ:  ٜٚٙٔ ،ٔلبناف،ط بنروت، العربي، التراث

 .ٕٔٗ:نكسو المجلد و المصدر ػ8



   ... للمنهج دراس  - الكّشاؼ تكسنره قي الزمخشري عند للتأويل كآلنات والتخننل التمثنل
  نادر ننأم صهنبـ. ـ.  

ٖٔٗ 

 

 

 و المحكػم و التأويػل و للمجػاز تصػوره و القػرآف تكسػنر قػي الجبػار عبػد القاضي جهود عن ػ9
 االتجاه :حامد نصر ،أبو زيد الدكتور راج  الل للد القصد اشتراط قي نظريتو و المتشابو

 للطباع  التنوير دار. المعتزل  عند القرآف قي المجاز قضّن  قي دراس  التكسنر، قي العقلي

 :حسػنن محمػد الػذىبي، وينظػر .ٜٓٔػػ ٓٛٔ: ٕٜٛٔ، ٔط لبنػاف، بنػروت، النشػر، و
 .    ٜٖٔ:طب  سن  بدوف مصر، الحديث ، الكتب دار .المكسروف و التكسنر

 و التكسػنر :حسػنن محمػد الػذىبي، أنظػر، التكسػنر قػي وجهػوده المرتضػى الشػريف عػن ػػ10
 .ٖٓٗ:طب  سن  بدوف مصر، الحديث ، الكتب دار .المكسروف

 الكّشاؼ، تكسنر بهامش اإلنتصاؼ كتابو قي بذلك للزمخشريّ  المننر إبن إتهاـ مثالً  أنظر ػ11

 وجػوه قػي األقاويػل عنػوف و التنزيػل غػوام  حقػائق عػن الكشػاؼ :اهلل جػار الزمخشػري،

 .ٜٓ٘/ٗ: ؽ ىػٗٔٗٔ ،ٔط بقم، العلمّن  الحوزة قي اإلسالمي اإلعالـ مكتب .التأويل

 أنظػر، اإلعتػزاؿ قػي اإلنسػانّن  النزعػ  و حّريتػو و باإلنسػاف واإلىتمػاـ العقالننّػ  الطبنعػ  عػن ػػ12

: ٜٗٛٔبغػداد، ،2ط .انّن اإلنسػ الحّريػ  مشػكل  و المعتزلػ  :عمػارة محمػد عمػارة،
 .المعتزل  قكر من الجانبنن ىذين برزي كّلو الكتابو  .ٓٛػٜٚ

 .ٗٚٗػػٖ٘ٗ :المكسػروف و التكسػنر :الػذىبيّ  أنظػر، الكّشػاؼ تكسػنر قػي قنػل مػا بصػدد ػػ13
 القػاىرة، ،الشػروؽ دار .العظػنم؟ القػرآف مػ  نتعامػل كنػف :يوسػف القرضػاوي، وكػذلك،

 .ٕٓٙػٜٕ٘:ٜٜٜٔ،1ط مصر،

 . ٜٓ٘/ٗ:الكشاؼ الزمخشري، ػ14

 .الهامش من ٜٓ٘/ ٗ: الكشاؼ ، ػ15

 .الصكح  نك  من بالهامش المننر إبن وتعلنق. ٕٗٚ/ٕ:نكسو المصدر ػ16

 . والهامش.ٚٗٙػٙٗٙ/ٔ:نكسو المصدر ػ17
 .ٓٗٗػٜٖٗ:والمكسروف التكسنر :الذىبي ػ18

 المكهرس المعجم :الباقي بدع قؤاد محمد ينظر تأويل كلم  قنها ورد التي المواض  لمعرق  ػ19

 زيػد، أبػو وينظػر .ٕٗٔ:آؿ مػادة ٜٛٛٔ ،2ط القربػى، ذوي منشػورات .القػرآف أللكػاظ



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) المجلد 
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 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

:  ٕٓٓٓ،ٔط لبنػاف، بنػروت، العربػي، الثقػاقي المركػز .تأويػل و الخطػاب :حامػد نصػر
 .ٗٚٔػٖٚٔ

 .ٜٚٔ:القرضاوي ينظر ػ20

 .نكسها الصكح  و المصدر ػ21

 و دراسػ  االتصػاؿ. مػن الشػريع  و الحكمػ  بػنن قنمػا المقػاؿ صػلق :الولنػد أبػو رشػد، إبػن ػػ22
 .ٕٖ:الطب  سن  وال الطبع  ذكر بدوف بمصر، المعارؼ دار عمارة، محمد تحقنق

 .ٕ٘ٛ:القرضاوي ػ23

 بػن الػدين محػي عنػد القػرآف تأويػل قػي دراسػ  التأويػل، قلسػك  :حامػد نصػر زيد، أبو راج  ػ24

. ٜٕػػٜٔ: ٜٜٛٔ ،ٗط لبنػاف، بنػروت، البنضػاء، ارد العربػي، الثقػاقي المركػز .عربػي
 .التكسنر قي الصوقيّ  التأويليّ  لالتجاه العربيّ  العارؼ لريادة أكاديمّن  دراس  والكتاب

 /ف.ٔ:الزمخشري ػ25

 .نكسها الصكح  و المصدر ػ26

 .نكسها الصكح  و المصدر ػ27

 .نكسها الصكح  و المصدر ػ28

 /س.ٔ:المصدر نك  ػ29

 .نكسها الصكح  و مصدرال نك  ػ30

 . ٖٔػٕٔ:التأويل قلسك  زيد، أبو ػ31

 .٘ٙ٘/ٖ:الزمخشريَ  ػ32

  .ٓ٘ٔ:التكسنر قي العقلي االتجاه زيد، أبو ػ33

 .ٕٚ/ٔ:الزمخشريَ  ػ34

 .ٛٚ/ٔ:نكسو المصدر ػ35
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 .٘ٙ٘/ٖ:المصدرنكسو ػ36

 .ٓٔ/ٕ:المصدرنكسو ػ37

 .ٖٔٓ/ٔسو:المصدرنك ػ38

 .ٕٚ/ٔ:نكسو المصدر ػ39

 
  :والمراج  المصادر ثبت
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 .الطب  سن  وال الطبع  ذكر بدوف بمصر، ارؼالمع دار عمارة، محمد تحقنق

 عنػد القػرآف قػي المجػاز قضّن  قي دراس  التكسنر، قي العقلي اإلتجاه :حامد نصر زيد، أبو ػ3 

  .1982 ،1ط لبناف، بنروت، النشر، و للطباع  التنوير دار .المعتزل 

 .1،2000ط لبناف، ت،بنرو  العربي، الثقاقي المركز .تأويل و الخطاب :حامد نصر زيد، أبو ػ4

 .عربػي بػن الػدين محنػي عنػد القػرآف تأويػل قػي دراسػ  التأويػل، قلسػك  :حامػد نصػر أبوزيػد، ػ5 

  .1998 ،4ط لبناف، بنروت، البنضاء، دار العربي، الثقاقي المركز

 وكالػ  بعنايػ . المصػنكنن آثػار و المػؤلكنن أسػماء العػارقنن ىديػ  :باشػا إسػماعنل البغػدادي، ػػ6

 .1955 لبناف، بنروت، العربي، التراث إحناء دار إستانبوؿ، مطبع  قي الجلنل  المعارؼ

 إحنػاء دار .اإلجتماعيّ  و الثقاقي و الدينيّ  و السناسي اإلسالـ تأريخ :حسن إبراىنم حسن، ػ7

 .1967 ،1لبناف،ط بنروت، العربي، التراث

 و المشػاىنر وقنػات و اإلسػالـ تػأريخ :عثمػاف بػن أحمػد بػن محمػد الػدين شػم  الػذىبّي، ػػ8
 لبنػاف، بنػروت، العربػّي، الكتػاب دار تػدمرّي، السػالـ عبػد عمػر .د تحقنػق، .االعػالـ
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 الػدين محػب تحقنػق، .النػبالء أعالـ سنر :عثماف بن أحمد بن محمد الدين شم  الذىبّي، ػ9

  .1997 ،1ط لبناف، بنروت، الككر، دار العمروي، غرام  بن عمر

 .طب  سن  بدوف مصر، الحديث ، الكتب دار .المكسروف و التكسنر :حسنن مدمح الذىبي، ػ10

 و العػرب مػن والنسػاء الرجػاؿ ألشػهر تػراجم قػاموس األعػالـ :الػدين خنػر الزركلػي، ػػ11
 .1986 ،7لبناف،ط بنروت، للمالينن، العلم دار .المستشرقنن و المستعربنن

 وجػوه قػي األقاويػل عنػوف و التنزيػل غػوام  حقػائق عػن الكشػاؼ :اهلل جػار الزمخشػري، ػػ12

 .ؽ ىػ1414 ،1ط بقم، العلمّن  الحوزة قي اإلسالمي اإلعالـ مكتب .التأويل

 القربى، ذوي منشورات .الكريم القرآف أللكاظ المكهرس المعجم :قؤاد محمد الباقي، عبد ػ13

  .1988 ،2ط
 .1984 بغداد، ،2ط .اإلنسانّن  الحّري  مشكل  و المعتزل  :عمارة محمد عمارة، ػ14

 مصػر، القػاىرة، الشػروؽ دار .العظػنم؟ القػرآف مػ  نتعامػل كنػف :يوسػف القرضػاوي، ػػ15

 .1،1999ط
 

Abstract 

Alkashaf analysis is one of the most important rhetorical of 

Quran. Alzamaxhshary with all his knowledge and talent in Arabic 

language tried in this analysis to create a new method that embraces 

all other methods sach as languages, rhetoric and intellectual 

methods as a whole through this process he reached to complete 

theory of hermeneutics in the analysis of Quran that contain to other 

internal and external text analysis. The molt important concepts that 

are used as a tool are linguistics; imagination, and illusions, 

picturistic, representation.    

The researcher in this research defined these concepts and 

through some practical example of the analysis discovered this 
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  نادر ننأم صهنبـ. ـ.  
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hermeneutics theory and gave it a special name under stylistic 

theory in Quran analysis.         

 


